
PONAREDKI KAKOVOSTNIH LEŽAJEV NA SLOVENSKEM TRGU!!!!!!!!!!!!!!!!

Ekonomija postaja čedalje bolj “globalna”. Nekoč zaprta tržišča se odpirajo, raznovrstni izdelki 
najdejo pot na drugi konec sveta. Nobena razdalja ni več predolga in vse se zdi dosegljivo. 

Dobre blagovne znamke postajajo pomemben kapital podjetij, zagotavljajo prepoznavnost na 

trgu, uporabniku pa ponujajo preverjeno kakovost, tehnično dovršenost in obratovalno sigurnost. 
Vendar pa se dobre znamke gradijo desetletja, tudi stoletje. Zahtevajo veliko dela in kapitala, 

potrebne so izkušnje, tradicija in razvoj.   

Ponarejanje izdelkov uveljavljenih proizvajalcev, kot so za ležaje FAGFAG (Schaeffler Technologies) 
ali TimkenTimken Corporation je danes rastoči svetovni problem. Zavedati se moramo, da gre za 

nezakonito trženje, ki je tudi kazensko preganjano. V Sloveniji že imamo nekaj ovadb trgovcev, 

ki prodajajo ponaredke. Podjetja, še pred časom znana po prodaji ležajev najnižjega cenovnega 
razreda (Kitajska, Tajvanska proizvodnja ipd.), ponujajo sedaj “FAG“ ali “TIMKEN” ležaje po 

cenah, ki so za original nedostopno nizke. Ker so ponaredki ponavadi vzhodnega porekla, je 
trgovanje z njimi zelo donosno. Marže so večkratne! Vgradnja ponaredkov tako vitalnih strojnih 

delov, kot so ležaji, lahko tako povzroči ogromno poslovno škodo. 

Na videz se ponaredki le v majhnih podrobnostih razlikujejo od originalov. Ponavadi odstopanja 
opazijo samo dobri poznavalci, pa še ti morajo temu posvetiti pozornost in čas, kar je pri 

sodobnem tempu dela praktično nemogoče. Zagotovilo, da boste dobili originalne izdelke, je 

nakup pri pooblaščenem, pogodbeno vezanem zastopniku.

V nadaljevanju vam bomo prikazali primerjalno analizo med ležajem, ki smo ga pridobili na 
slovenskem trgu in je tudi s strani FAG-a potrjen kot falsifikat in našim FAG ležajem. Vidijo se 

optične razlike pri pakiranju in označevanju ležaja, kakor tudi geometrijske in kakovostne razlike, 
ki prinašajo največ škode na račun kupca, zavedenega s kopijo!

1. Pakiranje ležaja – na levi strani ponaredek,
desno original. Na grafiki originala se kroglice
ležaja dotikajo obročev, na 
kopiji je med njimi zračnost. 

2. Etiketa na pakiranju ni v skladu s 
standardom proizvajalca FAG 
(original desno).

3. Razlika v PVC zavoju ležaja.
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Ponaredek original



4. Kontrolni listič pri ponaredku manjka!
(Pri manjših ležajih ga tudi original nima!)

5. Vidna je razlika v konstrukciji kletke,
na ponaredku je možno zaznati opilke
od mehanske obdelave!

6. V primeru, če vstavimo notranji obroč
z valjčki ponaredka v originalni zunanji 
obroč, se dimenzija precej razlikuje!

Zaščitite svoje interese in preprečite škodo, ki vam jo lahko povzročijo dragi in nekvalitetni 

falsifikati. Skupaj z vami moramo divjim trgovcem preprečiti zavajanje in ohranjati zdravo 

konkurenčnost. 

Bodite pozorni, kaj vam prodajajo!!! Bell d.o.o.

Ponaredek original


